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Tárgy:  Tájékoztató dr. Mechler András, a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató 

Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető munkaszerződésének módosítása 

 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester  

 

 

Készítette: Jegyzői Kabinet 

 

   

Előzetesen tárgyalja:  

 

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Bodrogai Tibor s.k. 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (a továbbiakban: Eszjtv.) 

rendelkezései 2021.01.01-jén léptek hatályba. 

 

Az Eszjtv. 1. § (1) bekezdése értelmében e törvény hatálya az állami és az önkormányzati fenntartású 

egészségügyi szolgáltatóra, annak fenntartójára, valamint az állami vagy önkormányzati fenntartású 

egészségügyi szolgáltatónál egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy jogállására terjed ki, 

ennek megfelelően a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.-re 

(továbbiakban: FESZ) és a szolgáltatónál egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyekre is. 

 

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (Eütv.) 152. § (3) bekezdés a) pontja értelmében a 

helyi önkormányzat az egészségügyi szakellátási intézményműködtetési kötelezettségének részeként 

gondoskodik a tulajdonában, illetve fenntartásában lévő, közfinanszírozott egészségügyi szakellátást 

nyújtó egészségügyi szolgáltató működtetéséről. 

 

A FESZ a Ferencváros Önkormányzata által alapított és fenntartott közhasznú nonprofit korlátolt 

felelősségű társaság, általános járóbeteg-ellátást, szakorvosi járóbeteg-ellátást, mint közfeladatot ellátó 

egészségügyi szolgáltató intézmény. 

 

Az Eütv. 3. § f) pontja értelmében egészségügyi szolgáltató: a tulajdoni formától és fenntartótól 

függetlenül minden, egészségügyi szolgáltatás nyújtására és az egészségügyi államigazgatási szerv által 

kiadott működési engedély alapján jogosult egyéni egészségügyi vállalkozó, jogi személy vagy jogi 

személyiség nélküli szervezet, w) pontja értelmében fenntartó többek között a tulajdonosi jogokat 

gyakorló szervezet, helyi önkormányzat. 

 

Az előző pontok alapján megállapítható, hogy az Eszjtv. hatálya a FESZ-re, mint önkormányzati 

fenntartású egészségügyi szolgáltatóra kiterjed. 

Az Eszjtv. 2. § (1) bekezdés értelmében az egészségügyi szolgálati jogviszony egészségügyi szolgálati 

munkaszerződéssel jön létre.  

Az Eszjtv. 8. § (1) bekezdés értelmében az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy 

munkájáért az egészségügyi szolgálati munkaszerződésben meghatározott illetményre jogosult.  

Az Eszjtv. 8. § (3) bekezdése értelmében az egészségügyi szolgáltató vezetőjének illetménye el kell, 

hogy érje az 1. sz. melléklet szerinti legmagasabb fizetési fokozathoz meghatározott összeget, és nem 

haladhatja meg a kormány rendeletében meghatározott összeget, ennek hiányában a legmagasabb 

fizetési fokozathoz az 1. sz. mellékletben meghatározott összeg 120%-át.  

Az Eszjtv. 1. sz. melléklet értelmében 2021. 01. 01. – 2021. 12. 31. közötti időszakban a legmagasabb 

fizetési fokozathoz meghatározott összeg 1.666.040,- Ft, 2022. 01. 01. – 2022. 12. 31. közötti 

időszakban a legmagasabb fizetési fokozathoz meghatározott összeg 2.142.051,- Ft volt 2023. január 

1. napjától 2.380.057 Ft.  

Az egészségügyi dolgozók és az egészségügyben dolgozók jogviszonyával kapcsolatos egyes 

kérdésekről szóló 530/2020.(XI.28.) Kormányrendelet (R.) 1. § (2) bekezdés értelmében az Eszjtv. 

hatálya alá tartozó egészségügyi szolgáltatónál foglalkozatott közalkalmazott és munkavállaló 

jogviszonya 2021. március 1-jén alakult át az Eszjtv. szerinti egészségügyi szolgálati jogviszonnyá. 

A FESZ igazgatójának Dr. Mechler Andrásnak határozott időtartamú munkaviszonya 2021. 03. 01-jén 

átalakult az Eszjtv. szerinti egészségügyi szolgálati jogviszonnyá. 

A FESZ igazgatójának Dr. Mechler Andrásnak illetménye 

- a 2021. évben bruttó 1.660.040,- Ft/hó összegű volt,  

- a 2022. évben 2.142.051,- Ft/hó összegű. 



A FESZ igazgatójának illetménye 2023. január 1. napjától az Eszjtv. 1. sz. melléklete értelmében 

2.380.057,- Ft/hó.  

Figyelemmel a 2023. 01. 01-től hatályos illetménytábla változásra, a FESZ igazgatójának egészségügyi 

szolgálati munkaszerződését az illetmény mértékét meghatározó 10. pontja tekintetében módosítani 

szükséges. 

 

A FESZ igazgatójának egészségügyi szolgálati munkaszerződésének módosítási tervezete jelen 

tájékoztató melléklete. 

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét. 

 

 

Budapest, 2022. november 23. 

 

 

Baranyi Krisztina s.k. 

  polgármester 

 

 

Melléklet: 

- dr. Mechler András egészségügyi szolgálati munkaszerződésének 2. sz. módosítása  



Melléklet 

 

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI MUNKASZERZŐDÉS 

2. számú módosítása 

 

 

amely létrejött egyrészről 

 a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Mester utca 45., cégjegyzékszám: Cg. 

01-09-893068, adószám: 14192247-1-43), mint a Budapest Fővárosi IX. Kerület 

Ferencvárosi Önkormányzat által alapított egyszemélyes gazdasági társaság - a 

továbbiakban: Társaság, Munkáltató -, (képviseletében eljár: a munkáltatói jogkört 

gyakorló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megbízásából Baranyi Krisztina polgármester, mint munkáltatói jogkört gyakorló - a 

továbbiakban: Munkáltatói jogkört gyakorló -); 

 

másrészről 

 Dr. Mechler András (születési hely, idő: Gödöllő, 1979. 04. 15., anyja neve: Gajdár Ibolya, 

lakóhelye: 1196 Budapest, Árpád utca 86., adóazonosító jele: 8410110857) mint 

munkavállaló – a továbbiakban: Munkavállaló –, 

 

a közöttük 2021. 02. 24-én kelt egészségügyi szolgálati munkaszerződést 2023. 01. 01. napjától 

az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 8. § (3) bekezdése alapján az 

alulírott napon és helyen a következő feltételek szerint módosítják: 

 

1. Az egészségügyi szolgálati munkaszerződés 10. pontjában foglalt rendelkezés helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

„10. pont: A Munkavállaló illetménye bruttó 2.380.057,- Ft/hó, azaz Kettőmillió-

háromszáznyolcvanezer-ötvenhét Forint/hó, amelyet a Munkáltató a Munkavállaló által 

közölt bankszámlára történő átutalással a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig fizet meg. 

 

2. Az egészségügyi szolgálati munkaszerződésnek jelen módosítással nem érintett 

rendelkezései változatlanul maradnak. 

 

3. Jelen egészségügyi szolgálati munkaszerződés-módosítást a felek mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt …… azaz (….) példányban jóváhagyólag aláírták. 

 

Budapest, 2022. december …. 

 

  

 Budapest Főváros IX. Kerületi 

 Ferencvárosi Önkormányzat 

 Képviselő-testülete megbízásából 

 eljárva: 

 

 

 

 __________________________ __________________________ 

 Baranyi Krisztina Dr. Mechler András 

 polgármester munkavállaló 

 


